Ata Sumária Referente à Reunião Ordinária do Núcleo Gestor
Data: 30 de outubro de 2019
Local: Sala de Reuniões da SEHARPE, na Rua Princesa Isabel, 799, Cidade Alta, Natal/RN.
Horário: 14h.

Conselheiros Presentes:
Fernando Fernandes SETUR; Albert Josuá – SEHARPE; Alexsandro Silva – SEMPLA;
George Dantas – UFRN; Wellington Bernardo – MLB; Wilson Cardoso, José Canuto –
ONG’S; Marcos Aguiar – FIERN ; Ithamar Dantas- COMCIT ; Fernando Benevides-PGM
Registra-se ainda a presença de Eudja Maria Malfado - SEMURB; Thiago Mesquita SEMURB, Karenine - SEMURB
A Reunião:
O Sr. Josuá Neto abriu os trabalhos às 14h, passando logo em seguida a palavra para
Alexsandro-SEMPLA que solicita a Thiago Mesquita que reitere o foi dito na reunião
anterior para poder apresentar uma defesa. Thiago Mesquita- SEMURB pede a palavra e
começa pedindo desculpas a Alexsandro pelas palavras proferidas. Logo, em seguida
Thiago Mesquita esclarece para todos os presentes a metodologia, devidamente aprovada
em audiência, usada no processo de revisão do plano diretor com todos as fases,
detalhando o que já foi realizando e o que se pretende realizar. Além disso, apresentou as
cartilhas e o material de orientação que foram distribuídos para os participantes. Informou,
também, que apesar de todo esse trabalho na última reunião com o MP/RN, houve alguns
questionamentos com relação a metodologia, seminários e alguns pontos com relação a
diminuição e prolongamento de prazos. Ele informa que tudo aquilo que foi explanado
nessa reunião será levado à reunião com o MP/RN, que acontecerá dia 31/10/19, para que
seja verificada a legitimidade do processo. Fernando Benevides afirma que a explanação
de Thiago foi muito boa e que trouxe muito esclarecimento, uma vez que em diversas
reuniões algumas pessoas afirmaram não existir metodologia. Karenine-SEMURB pede a
palavra e faz uma explanação sobre a ficha de enquadramento, entregue a cada subgrupo
há mais de um mês, com todas as orientações. Segundo ela, o objetivo dessa ficha é manter
uma unidade de conhecimento. Fernando Benevides afirma que essa ficha tem uma
riqueza de detalhes e que ela deveria ter sido apresentada desde do início, pois ela traz
transparência, o que poderia ter evitado muitas celeumas desnecessárias. Eudja SEMURB reitera que constantemente a SEMURB vem buscando explicar a metodologia
mesmo que seja de forma individual a cada integrante da revisão. Posteriormente Marcos
Aguiar afirma que está tudo muito claro e explicado e o que precisa na verdade é constituir
um consenso e juntar forças. Wilson Cardoso afirma que existem alguns artigos
transversais e que isso pode gerar muito material. Eudja - SEMURB informa que de 11/11
serão publicadas diversas fichas que servirá como material para a reunião com o MP/RN.
Além disso, a SEMURB estará disponibilizando diversos técnicos para ajudar na agilidade
desse processo. George-UFRN ressalta que todos tem conhecimento de que tudo está
sendo feito da melhor forma, contudo ele se preocupa e chama a atenção para o tempo
destinado ao aprofundamento técnico. Logo depois, Thiago Mesquita responde a
preocupação de George, dizendo que após a publicação das fichas será trabalhado o
produto da sistematização. Além disso, na 4º etapa haverá um aprofundamento técnico em
vários seminários. Marcos Aguiar ressalta que não há mais necessidade de audiência

pública, uma vez que tudo foi feito de acordo com o regimento devidamente aprovado em
audiência pública. Posteriormente, Wilson Cardoso pede a palavra e pergunta em qual
fase a Procuradoria do Município entra no processo. Fernando Benevides diz que a
procuradoria está trabalhando ativamente na revisão do plano diretor e que, quando o
projeto de lei estiver pronto, irá emitir o parecer de constitucionalidade. Wilson Cardoso
pergunta como ficará a situação das ZPAS. Josuá Neto- responde que a regularização das
ZPAs vai ser de acordo com o novo plano diretor e, caso haja outros processos de
regulamentação a parte, acontecerá como ocorre hoje. Por fim, Josuá Neto perguntou se
havia mais algum assunto a ser acrescentado e discutido, mas ninguém se manifestou.
Sendo, assim encerrou a reunião, agradeceu a colaboração de todos os presentes. Nada
mais havendo a tratar, eu, Bárbara Rodrigues Ferreira, secretária da reunião, lavrei a
presente ATA que vai assinada por mim e pelos conselheiros presentes.
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